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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan   

Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Garden Permata 

Hotel Bandung (nilai probabilitas t-hitung (0,008) < Level of Significant (0,05)). 

Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Garden Permata Hotel 

Bandung (nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of Significant (0,05)). 

Kompensasi dan Motivasi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Garden Permata Hotel Bandung (nilai probabilitas F-hitung (0,000) < Level of 

Significant (0,05)). 

Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Garden Permata 

Hotel Bandung (nilai probabilitas t-hitung (0,034) < Level of Significant (0,05)).  

Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Garden Permata Hotel 

Bandung (nilai probabilitas t-hitung (0,039) < Level of Significant (0,05)). 

Kompensasi dan Motivasi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan 

Garden Permata Hotel Bandung (nilai probabilitas F-hitung (0,000) < Level of Significant (0,05)). 

Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Garden 

Permata Hotel Bandung (nilai probabilitas t-hitung (0,010) < Level of Significant (0,05)). 

Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan tidak melalui Kepuasan Kerja (koefisien 

langsung sebesar 0,214 > dari koefisien tidak langsung sebesar 0,064). 

Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan tidak melalui Kepuasan Kerja (koefisien 

langsung sebesar 0,251 > dari koefisien tidak langsung sebesar 0,188). 
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5.2. Saran 

           Berkaitan dengan pengaruh positif Kompensasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Garden Permata Hotel Bandung, maka dapat diberikan saran untuk 

meningkatkan Kinerja Karyawan Garden Permata Hotel Bandung, dengan cara : 

Perlu disarankan kepada Garden Permata Hotel Bandung untuk lebih meningkatkan Kepuasan 

Kerja (nilai mean terendah) dengan cara perusahaan selalu memberikan responden kesempatan 

yang besar untuk memperoleh promosi kenaikan jabatan, perusahaan selalu memberikan 

karyawan kesempatan dalam mengembangkan keahlian, perusahaan selalu memberikan bantuan 

dan dukungan kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, perusahaan selalu memberikan 

perlakuan yang adil kepada semua karyawan, perusahaan selalu dapat membuat suasana kerja 

dalam perusahaan menyenangkan, dan perusahaan selalu dapat membuat suasana kerja dalam 

perusahaan harmonis dan nyaman. Dengan demikian, maka Kinerja Karyawan Garden Permata 

Hotel Bandung akan lebih meningkat lagi. 

Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa disarankan untuk 

menambah variabel penelitian, misalnya komitmen organisasional, kepemimpinan, dan lain-lain 

yang dapat berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 

 

 




